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 [ةيزيلكنلااب: لصلأا]                             خان كرمي  - الذاتية"( )"السرية اتبيان املؤهالت واخلب 

، (FSIArbزميل يف معهد احملكَّمني السنغافوري ) بلندن، زميل معاون يف الكلية امللكية لندن(،( )الشرف بدرجة) احلقوق إجازة يف
 رفيع املستوى (، حمام  CIArb) املعتَمد احملكَّمني، حائز دبلوم معهد (FCIArbزميل يف معهد احملكَّمني املعتَمد )

 :يف الواثئق الدليلية ما يرد عنه
لني ،"رهيب املهارة  اسرتاتيجي خبري"و" ابرع حمام  "  مقاضياَ يف احملكمة بصفته العامل. أحناء مجيع يف الدولية احملاكم يف دافع عن موك ِّ

 ضد اجلرائم مثل معقَّدة مسائل تناول يف واسعة خربة اكتسب لرواندا، الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية
 تعقيدا   القانونية التحليالت أكثر معاجلة أسطورية على غدا ذا قدرة" ؛"القضاء ابزدراء واملنازعات املتعلقة احلرب وجرائم اإلنسانية

 قوية دفوعه بشكيمة ينافح يفإنه . يُعتد هبا حقيقية يتمتع بقوة من الدرجة املمتازة مُرافع"؛ "والوايف يف آن معا  املقتضب  وتلخيصها
 حلوهلا واستبانة املسائل القانونية سرب غور ومبقدوره. العاملي من الطراز وحمر ِّر حمام   وهو الدويل ابلقانون فائقة دراية له" ؛"بشرف لكن

نة، املستوى تؤدي خدمات تتميَّز جبودة عالية كبرية  أفرقة يدير إن كرمي. وسرعة بدقة املمكنة ". شرس مُرافع وهو ال تعرتيها أي هِّ
 (2020-2016 مقتطفات،) والشركاء للدوائر القانونية القانوين الدليل

 والثقافة السياسة اجملال هذا يف يشمل ما جوانبها، جبميع أيضا   بل القضااي فحسب بوقائع ابلغةِّ العمق ال مبعرفة   التمتع مضمون إنه"
 (Legal 500 (2021) “Leading Silk”, Ranked Tier 1, International crime & Extradition) واجملتمع"

 املتحدة، لألمم العام األمني عيَّنه املتحدة، لألمم العام األمني مساعد منصب حاليا   يشغل خان أمحد ( كرميQCإن مستشار امللكة )
تنظيم "الدولة  جرائم عن املساءلة املعين بتعزيز التحقيق لفريق ورئيسا   خاصا  أولَّ  مستشارا   (،Antonio Guterres) غوترييش أنطونيو

 .(2017) 2379 األمن جملس قرار مبوجب ،UNITAD) اإلسالمية يف العراق والشام"/داعش )
 اجلنائية القضااي أكرب بعض يف وقد رافع ،2011 عام منذ للملكة وهو مستشار سنة، 28 ملدة حماميا  لدى احملاكم العليا عمل كرمي

 احملكمة فيها مبا، املختلطة أو الدولية احملاكم مجيع أمام قضااي يف إنه شارك. ولصاحل اجملين عليهم ولصاحل الدفاع لصاحل االدعاء الدولية
 احملاكم يف االستثنائية والدوائر لرواندا، الدولية اجلنائية واحملكمة، السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية واحملكمة الدولية، اجلنائية

 (،EULEXكوسوفو )  يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد وبعثة واحملكمة اخلاصة بلبنان، سرياليون،بواحملكمة اخلاصة  الكمبودية،
 لقد. الدولية العدل وحمكمة شيت(،لِّ  تيمور يف االنتقالية املتحدة األمم شيت )إدارةلِّ  تيمور يفواهليئة اخلاصة املعنية ابجلرائم اخلطرية 

 إنكلرتا يف التاج حمكمة يف غري متفرغ قاض   إنه. وغرهبا ووسطها أفريقيا وشرقها ومشال وأورواب، آسيا، يف معقَّدة دولية قضااي تناول
 احملكمة لدى احملامني نقابة وترأس. وويلز إلنكلرتا القانونية اللجنة ويف لندن يف رئيسيا  للتاج عام ا   انئبا   وسبق له أن عمل وويلز،
كأول   ُعني ِّ  هلذه النقابة واليته بصفته رئيسا   فرتة انتهاء وعند. 2018 حزيران/يونيو إىل 2017 حزيران/يونيو من الدولية اجلنائية
 لنقابة عامليا   سفريا  " ابعتباره 2018 متوز/يوليو يف ُكر ِّم  وقد. 2018 ُعقدت عام اليت العامة هلا يف دورة مجعيتها فخري رئيس

 ".األفارقة احملامني
فخري يف  عضو ؛(2011 يف وغدا مستشارا  للملكة ،1992 قُبل يف تشرين األول/أكتوبر)لدى احملاكم العليا  حمام  : التاملؤه ِّ 
 احلقوق جماز يف (؛Crown Courtالتاج ) حمكمة قاض  غري متفرغ يف لندن؛ ( يفLincoln’s Innللحقوقيني ) دار لِّنكولن مجعية هيئة

 يف( Inns of Court)جلمعيات دور احلقوقيني خريج معهد القانون التابع  بلندن؛ زميل معاون يف الكلية امللكية ،(الشرف بدرجة)
زميل يف معهد  نيس ]بفرنسا[؛( يف CIFEجمال الشؤون األوربية )حائز دبلوم العالقات الدولية من املركز الدويل لإلعداد يف  لندن؛

(؛ حائز CIArb)احملكَّمني املعتَمد ؛ حائز دبلوم معهد (FCIArbزميل يف معهد احملكَّمني املعتَمد )؛ (FSIArbاحملكَّمني السنغافوري )
 من كلية ،(مرشَّح) دكتور يف الفلسفة ؛(بفنلندا توركو ،أكادميية أبومن ) الدولية اإلنسان يف جمال حقوق الدراسات املتقدمة دبلوم

 ؛(2012) بكوسوفو يف بريشتينا ( اجلامعيةFAMA) فاما من كلية فخرية حائز دكتوراه أُكسفورد؛ يف جامعة (Wolfson) ولفسون
 .أبلبانيا يف ترياان األوروبية اجلامعة من فخرية حائز دكتوراه
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 والتحقيق على الصعيدين الدويل والوطيناخلبة يف جمال املقاضاة  -1

تنظيم "الدولة اإلسالمية يف  جرائم عن املساءلة بتعزيز املعين املتحدة لألمم التابع التحقيق فريق ورئيس اخلاص املستشار‘ 1’
 2018 متوز/يوليو منذ (UNITAD) العراق والشام"/داعش

 خان اخلاص املستشار قاد، (2379)قراره  2017 أيلول/سبتمرب يف ابإلمجاعالتابع لألمم املتحدة  األمن جملس اختذه لقرار وفقا  
 يف بغداد إىل نيويورك من الفريق نشر ساهرا  على داعش، جرائم عن املساءلة بتعزيز املعين املتحدة لألمم التابع التحقيق فريق إنشاء

 سنوية نصف وُأجريت إحاطات األمن جملس إىل تقاريرفُقدَّمت مخسة . 2018 يوليو/متوز يف تعيينه إثر أشهر ثالثة غضون
 مع أُقيمت قوية اسرتاتيجية شراكات على معتمدا   واليته، يف تنفيذ دينامي ابتكاري هنج ات باع إىل الفريق بقيادته وسعى. ألعضائه

 األعضاء والدول احلكومية غري واملنظمات واجلماعات املتضررة، الناجني، وجمموعات العراقية، السلطات
 https://www.unitad.un.org/content/multmedia 

 أهم املنَجزات
 إذا أضيفت دوالر مليون 30) األعضاء الدول مع الفعال التواصل خالل من مليون دوالر 20 بلغ مقدارها أولية أتمني ميزانية 

 ؛(االستئماين ذي الصلة الصندوقيف  املسامهات
 األولية التحقيق واسرتاتيجية القياسية العمل وإجراءات التجهيز ابملوظفني ووضع هيكل املؤسسي، اإلطار إنشاء عملية قيادة 

 الرئيسيني؛ الشأن أصحاب مجيع بقبول مع احلظو للفريق،
 العراق؛ يف وُّعنمتنوعة  واسَع الت مجاعات   حبق داعش تنظيم ارتكبها اليت اجلرائم لتناول خمصَّصة ميدانية حتقيق وحدات ست إنشاء 
 املعنية حبماية والوحدة املنطلق واجلرائم حبق األطفال اجلنسانية املعنية ابجلرائم الوحدة منها مبواضيع معيَّنة متخص ِّصة وحدات إنشاء 

 الدولية؛ املعايري املعنية على اجملاالت يف الفريق عمل ابرتكاز مع التكفل ومساندهتم، الشهود
 بتربعات؛ ابالستعانة املايل للتتبع وحدة إنشاء 
 رقمية وأدلة مكاملات، بياانت سجالت منها داعش، مقاضاة إىل تسعى اليت الوطنية للسلطات يسبق أن توفرت مل أدلة مجع 

 الثالثي الليزري العراق ُمَعد ة ابالستنساخ أحناء شىت يف اجلرائم وصور ملسارح داعش، لتنظيم اإللكرتونية األجهزة من مستخرجة
 األبعاد؛

 روابط  عرب الوطنية احملاكم أمام ابلشهادة اإلدالء تسهيل ذلك يف مبا الوطنية السائرة، لإلجراءات املباشر الدعم النجاح يف تقدمي
 بغداد؛ يف الفريق مقر عن بعد من التواصل الفيديوي

 ألدلة الرئيسية املصادر مع أتمني سنجار، يف اجلماعية املقابر مواقع عمليات االنتباش من يف الوطنية للسلطات الدعم تقدمي 
 البحث اجلنائي العلمي؛

 من الناجني وجمموعات دولية ومنظمات حكومية غري ومنظمات أعضاء دول مع أخرى قانونية وأطر تفاهم مذكرات إبرام 
 أكادميية؛ ومؤسسات

 اللزوم عند بُعد عن املقابالت وبدء التكنولوجيا هلذا الغرض، وتسخري ،19-ئحة كوفيدجلا التصدي أبشكال ابتكارية. 

 مسات من أساسية مسة العراقية السلطات مع ميثل التعاون :الدويل واجملتمع الوطنية الفاعلة واجلهات التحقيق فريق بني شراكة إقامة
 القانونيني وخربات مواهب من الكاملة االستفادة املعين تتطلب ضمن البلد فعالية عمليات التحقيق أن إنه يتأتى من إدراك. الفريق

 حكومة وسلطات العراقي والقضاء العراق حكومة ملشاركة األولويةَ  كرمي  أوىل الغاية هلذه وحتقيقا  . الوطنيني واحملل ِّلني والرتامجة واحملققني
 أعضاء مجيع مع ابستمرار التواصل إىل كرمي  سعى وعلى حنو مواز  . يقلعمل الفر  حظي بدعمهم وبذلك كردستان مشاركة  فعالة،  إقليم

 .املهام املعهود هبا إىل الفريق تنفيذ يف احملرز التقدم تبيان أجل من األعضاء وسائر الدول األمن جملس

https://www.unitad.un.org/content/multmedia
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 وأخصائي الطب النفسي السريري واحملل ِّلني واحملقق ِّني القانونيني شخصا  من 154 من مكوَّن فريق قيادة: واإلدارة التجهيز ابملوظفني،
وأعضائه  الفنيني أعضائه بني اجلنسني بني التوازن إن الفريق حقَّق. الدعم وموظفي السياسيني واملستشارين املعلومات تدبر يف واخلرباء

 التنوع مراعاة أجل ذلك. ووجبتمن  الصفر من التوظيف، ابدائ  ابلعمل مراتب أعلى التوازُن بينهما يف فيه مبا املعنيني ابلدعم،
 .وآسيا الكارييب البحر ومنطقة وأورواب الشمالية وأمريكا الالتينية وأمريكا أفريقيا من الفريق موظفون يفللعمل  فُعني ِّ  اجلغرايف،
 اجلماعات مع متينة روابط إلقامة األولوية أوليت: الدينيني والزعماء املدين اجملتمع يف الفاعلة واجلهات احمللية اجلماعات مع التواصل
ممثلي مجيع الدايانت الكربى يف  اعتماد جناح عملية تيسري يف النهج هذا وجتسَّد. الناجني وجمموعات الدينيني والزعماء املتضررة

بتوليها يف  وهي عملية تيسري انفرد كرمي من جرائمه، والناجني تنظيم داعش ضحااي بشأن األداين بني املشرتك التارخيي العراق البيانَ 
 وجتسيدا  . اجلماعية اإلابدة بدرء املعين اخلاص املستشار ،(Adama Dieng) دينغ آدما السيد مع ابالشرتاك ابدئ األمر مث توالها

 احلكومية، غري واملنظمات الفريق بني التحاور منتدى إنشاء أيضا   كرمي  قاد الشأن، أصحاب مجيع مع لتواصل الفريق ألولويةيالء الإل
 .الفريق عمل يف احلكومية غري املنظمات الخنراط مبثابة منصة

 واللجنة وامليزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة أمام امليزانيات تربير مقادير يف الفريق رئيس بصفته كرمي  جنح :شؤون امليزانية إدارة
 املتحدة لألمم العادية امليزانية من مسامهات يتألف من دوالر مليون 30مبلغا  يقارب  سنوية تبلغ ميزانية عن مسؤول إنه. اخلامسة

 هبذا يتعلق وفيما(. 2017) 2379 املتحدة لألمم التابع األمن جملس قرار مبوجب أُنشئ خمصَّص استئماين ومن صندوق
 منها دول من معارين وطنيني خرباء إىل إضافة   األمم املتحدة، عن ميزانية خارجة كبرية  مسامهات أتمني يف كرمي  جنح الصندوق،

 الشمالية، العظمى وإيرلندا لربيطانيا املتحدة واململكة والدمنرك والسويد السعودية العربية واململكة وقطر وهولندا واألردن وأملانيا أسرتاليا
 .األمريكية املتحدة والوالايت

 اإلحاطة من أتتى خاصا ، تركيزا   متكاملة بصورة التكنولوجيا تسخري ركَّز الفريق على :املهام تنفيذ يف واالبتكار التكنولوجيا تسخري
 الوقت يف وحتليلها جتهيزها لضمان حديثة أبدوات أن تُتناول جيب تتهيأ يف إطار عمليات التحقيق اليت اجلم ة البياانت جمموعات أبن

منها املشمولةُ برباءات  وأدوات كما استعان بربجميات  نطاقه،يف  حاسوبية ُصم ِّمت عند اللزوم بربامج الفريقاستعان ولذلك . املناسب
 .األدلة العام ة لتدبر النظم يف ابتكارية أبساليب األخذ ضمان على تركيزا  أساسيا   لقد رُك ِّز. التخصُّصية التصميم ومنها

 الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا املتحدة لألمم الدولية اجلنائية للمحكمة العام املّدعي مكتب يف اّدعاء وكيل‘ 2’
 لرواندا املتحدة لألمم

 الدوليتني اجلنائيتني املتحدة األمم حملكميَت  العام املد عي مكتب يف قانونيا   مستشارا   كرمي  عمل 2000 إىل عام 1997 عام من
 بصفة عضو ( وآخرينDelalicديالليك ) منها قضية بقضااي اهتم وفيما خيص أوىل هاتني احملكمتني ولرواندا. السابقة ليوغوسالفيا

 Grant( مث جرانت نيمان )Eric Ostberg) أوستربج إريك عاءاالد   وكالء كبري  املعين ابإلجراءات االبتدائية لدى الفريق يف

Niemann). املذكرة اليت التمس فيها  على االدعاء رد يف إعداد كما شارك  شىت، واثئق وأعد، كرمي جلسات احملكمة  لقد حضر
 للمستشارين األسبوعية االجتماعات يف ابنتظام كرمي  وشارك. الدفاع القضاءَ أبنه ال وجه للمقاضاة إثر تقدمي االدعاء حججه اخلتامية

 كما.  احملكمة يف مرحلة مبكرة من عمل للتدارس مطروحة كانت  اليت والقانونية السياسية املسائل خمتلف نوقش فيها اليت القانونيني
 إلسداء املشورة الهاي يف مقيمني ادعاء اثنني وكيَلي من واحدا   كرمي  ُعني ِّ  1998 عام ويف. االهتام للوائح مراجعات عدة يف شارك
 ئلاملسا بشأن لرواندا الدولية اجلنائية السابقة واحملكمة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة العام إىل املدعي املساعدة وتقدمي

 الرئيسي، االد عاء وكيل مع إذ عمل مباشرة   إن كرمي،. والهاي وأروشا كيغايل  املقيمة يف األفرقة بني صلة وصل مبثابة والعمل القانونية
املتعلقة  املسائل خمتلف بشأن املشورة وأسدى وكيجايل، أروشا يف مبهمات قام )الذي تويف الحقا (، مىن وبرانرد عثمان شاندي حممد

 بدعاوى االستئناف، بصفة وكيل معين بدعاوى مث قانوين بصفة مستشار كرمي،  كما اهتم.  ابإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية
قضية ( و Ruzindana( وروزنداان )Kayeshemiوقضية كاييشيمي ) (Akayesuقضااي منها قضية أكاييسو ) يف ابرزة استئناف
لقد قُ ي ِّم أداؤه ابعتباره "ممتازا "،  لرواندا(. الدولية اجلنائية ( )أمام احملكمةSerushagoسريوشاغو )وقضية  (Kambandaَكْمَبندا )

اليت خلفتها يف هذا  (Carla del Ponte) بونيت ديل مث كارال (Louise Arbourأربور ) تقييما  صدَّقته املد عية العام ة الرئيسية لويز
 .املنصب
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ْبل غاردن" ) يف عضو: احلاضر الوقت - 2010 ‘3’ ْبل يف حملة  ،(Temple Garden Chambers"دوائر متم  (Temple)متم
  (Lange Voorhuit 82بلندن ويف الهاي )

ْبلإن "  العامة والتحقيقات اجملرمني وتسليم الدويل اجلنائي القانون يف خلربهتا هبا معرتف رائدةقانونية  جمموعة   هي غاردن" دوائر متِّ
 .(القانونية مزاولته اخلصوصية ملهنته توقفت 2018 عام املتحدة يف األمم كرميتعيني   عند)
ْبل يف حملة  ،Hare Court 2دوائر  يف عضو :2010 - 2000 ‘4’   بلندن (Temple)متم

 يف أخطر للمقاضاة( Old Bailey list)" بيلي أولد قائمة" يف درجوأُ  أمام احملاكم، اجلنائية القضااي يف كل طائفة املقاضاة كرمي  توىل
 عنف قضااي توىل املقاضاة يف. العام للنائب التابع املقاضاة حمامي عِّداد فريق يف وهو ُمْدرَج. املركزية اجلنائية احملكمة أمام اجلرائم
 .والالجئني اهلجرة قضااي من العديد وممثال  للطالبني يف الداخلية ممثال  لوزير كما عمل.  األشخاص ضد وجرائم جنسي

( Tower Bridge)يف النيابة العامة امللكية )فرع "تَ وَر بريج"  وكيل التاج مث كبري وكالء التاج، :1996 - 1992 ‘5’
  بلندن( (Old street) ( و"أولد سرتيت"Cityو"سييت" )

األحكام يف طائفة واسعة  مراجعةورافع يف دعاوى . املبتدئني للحقوقيني وعلَّم احملاماة. احملاكم يف بصفة حمامي مقاضاة ابنتظام ظهر
 .الشباب قضااي تناول وله أيضا  مراس يف. األشخاص ضد وغريها من اجلرائم من القضااي اجلنائية وجرائم القتل )العمد( واالغتصاب

 عمليات التحقيق وإجراء احملاكم أمام اجملين عليهم متثيل يف على اخلبة أمثلة خمتارة -2
  املّدعني ابحلق املدين )اجملين عليهم( رئيس فريق حمامي ،(كمبوداية )الكمبودي للمحاكم االستثنائية الدوائر‘ 1’
 اجملين) املدين ابحلق من املد عني جمموعة )يعمل بال مقابل( الدفاُع عن أكرب رئيسيا   حماميا   بصفته خان وُكِّل إىل كرمي 2009 عام يف

 (،Kaing Geuk Eav) إيف غيوك كاينغ  ضد العام املدعي) الكمبودية للمحاكم االستثنائية الدوائر أمام األوىل القضية يف( عليهم
رئيسي للمجين عليهم يف  بصفة حمام   ُقُدما  فعمل أيضا   كرمي  فمضى دوتش، مقاضاة لقد جنحت. ((Duch) دوتش ابسم املعروف

. مقابل بال أي لمِّ عَ  دويل فريق بتأليفِّ وقيادةِّ  لقد قام كرمياحلكم.  هذا دعوى استئناف احلكم ابإلدانة فتوصَّل إىل القضاء بتأييد
واثئقي  القانوين املعين فلم وقد أُنْتِّج عن التمثيل. الذي ردفوا عمل هذا الفريق الوطنيني لسد تكاليف احملامني متويل أتمني من ومتكَّن

 (:"Brother Number One"عنوانه "األخ ذو الرقم واحد" )
https://ondemand.nzfilm.co.nz/#!/browse/film/14/brother-number-one?trailer 

www.youtube.com/watch?v=39l1fBwYxIQ 

 الدفاع عن جمين عليهم ألبان رئيس فريق حمامني تّوىل‘ 2’
 االتفاقية مبوجب املمكنة االنتصاف بسبل يتعلق فيما ألبانية، عرقية أقلية من احملامني وكَّلته فريقا   أيضا   كرمي  قاد 2016 عام حىت

 .واملمتلكات مساسا  ابألرواح ابرتكاهبااملد عى  االنتهاكات يف قضااي األخرى الدولية والصكوك اإلنسان حلقوق األوروبية
 كينيا  الدفاع عن جمين عليهم يف رئيس فريق حمامني دوليني تّوىل‘ 3’

مجاعة  من حبقوق اجملين عليهم املطالبني من 116000 من عن أكثر الدفاع ترأس فريق حمامني تو ىل 2018 متوز/يوليو حىت
مد عى  اإلنسان انتهاكات حلقوق عن تعويض على احلصول يلتمسون الذين( Talaiومجاعة "اتالي" ) (Kipsigis"كبسيجيس" )

 حمامون منهم حمرتفا   موظفا   40 يضم زهاء التخصُّصات متعدد كبريا    فريقا   كرمي  لقد قاد. االستعمارية الفرتة خالل ارُتكبت أبهنا
 وكينيون. والصحة العقلية، دوليون االجتماعية - النفسية يف الصحة وخرباء وحمل ِّلون ومؤر ِّخون وحمق ِّقون

 https://www.youtube.com/watch?v=XhlQKOsTSMg 

 سرياليون الدفاع عن جمين عليهم يف رئيس فريق حمامني توىّل ‘ 4’
 أجنبوا نتيجة   وأطفال سالفة جرائم اغتصاب حمامني )يعملون بال مقابل( لتمثيل اجملين عليهم يف ترأس فريقَ  2016 عام بدءا  من

وقد . سرياليون ( يفFrançois Xavierمن مجعية أخوان القديس اْفرنسوا أْكَزفييه ) قِّس   ارتكبها( غدوا اآلن ابلغني) جلرائم اغتصاب

https://ondemand.nzfilm.co.nz/#!/browse/film/14/brother-number-one?trailer
http://www.youtube.com/watch?v=39l1fBwYxIQ
https://www.youtube.com/watch?v=XhlQKOsTSMg
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فريق حمامني )يعملون بال مقابل( لتمثيل  2018 متوز/يوليو مث إنه ترأس حىت. 2018 عام منحت الكنيسة موك ِّليه تعويضا  يف
. 1999و1998 يف عاَمي النزاع أثناء موجزة إبجراءات وأفعال إعدام جنسي وجرائم اعتداء جرائم تعذيب اجملين عليهم يف

واثئقيا   َتجت عنها قناة اجلزيرة فلما  وأَن ْ  سرياليون يف العليا احملكمة إىل القضية ورُفعت. سرياليون يف انشط عمليات حتقيق فُأجريت
 (:" Peacekillers"عنوانه "قتلة السالم" )

https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2018/09/peacekillers180913060 
801441.html 

 ابلكامريون ايوندي يف العسكرية أمام احملكمة دوليا   رافع بصفته حماميا  ‘ 5’
 اإلنسان، حقوق عن املدافعَ  (،Felix Agbor-Bala Nkonghoانكونغو ) ابال-أغبور فيليكس مثََّل الدكتورَ  عمل دون مقابل حماميا  

 بسرياليون. اخلاصة احملكمة يف االبتدائية املعين ابإلجراءات القانوين واملسؤولَ  املتحدة، األمم يف اإلنسان حقوق عن السابق واملسؤولَ 
 اإلنسان حقوق انتهاكات ضحااي عن الدفاع يف نشاطه بسبب ابإلعدام يعاَقب عليها خمتلفة هتما   يواجه ابال فيليكس كان الدكتور

 مىن، برانرد الراحل لرواندا، الدولية اجلنائية للمحكمة السابق العام املدعي انئب مع العمل خالل من سعى، إن كرمي. الكامريون يف
 دفوع عدة ايوندي، فنجح يف احلصول على هذه احلقوق، فقدَّم يف العسكرية احملكمة احلضور واملرافعة أمام حقوق إىل احلصول على

 ال َمُسوقة ضده التهم وإسقاط ابال الدكتور سراح إبطالق الكامريون أيمر يف جعل رئيس ساعد ذلك وقد. شفوية أمام هذه احملكمة
 . (2017) ابإلعدام اليت يعاَقب عليها

 عمليات التحقيق وإجراء احملاكم أمام يف الدعاوى املرافعة يف على اخلبة أمثلة خمتارة -3
  شيتلم  تيمور اخلطرية يف ابجلرائم املعنية اخلاصة املتحدة األمم رئيسي أمام هيئةحماٍم  ‘1’
ميليشيا  (، قائدCancio Lopes De Carvalhoعن كانثيو لوبيس دي َكرفالو ) للدفاع رئيسي بصفةِّ حمام   وُك ِّل 2001 عام يف

 لشيت تيمور اخلطرية يف ابجلرائم املعنية اخلاصة املتحدة األمم هيئة ( أمامMahidiماهيدي )
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية حماٍم وحماٍم رئيسي أمام احملكمة ‘2’
 السابقة، ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية ( أمام احملكمةLimaj) ليماج ضد العام املدعي قضية يف دفاع   حماميَ  ُعني ِّ  ،2003 عام يف

 تشرين الثاين/نوفمرب يف ليماج بُ ر ِّئ) السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة نظرت فيهااليت  كوسوفو  حترير جيش قضااي أوىل وهي
 (. االدعاء للحكم القاضي بتربئته استئناف إذ رُفض ال َمُسوقة ضده، التهم مجيع من 2005

 السابق يف البوسنية املسلحة القوات فاع عن قائدالسابقة بصفة حمام  مستقل للد ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية عيَّنه رئيس قلم احملكمة
 اجلنائية احملكمة رئيس خلليلوفِّتش برفع دعوى استئناف إىل أُذن. )(Sefer Halilovicخليلوفِّتش ) سيفر ضد العام املدعي قضية

 (.السابقة ليوغوسالفيا الدولية
 ضد العام املدعي قضية يف احملاكمة ( )الكروايت البوسين( يفBruno Stojicاستويِّتش ) برونو عن املتهم دفاع   حماميَ  كرمي  كما عمل

 .السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة أمام ( وآخرينPrlic) اْبرليك
هراقجة  العام ضد يف قضية املدعي القضاء ابزدراء كوسوفو املتهم  يف الثقافة وزير متثيل إليه أيضا   وُكِّل 2008 أاير/مايو ويف

(Haraqija) يَ ) السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة أمام  (.التهم ال َمُسوقة ضده مجيع االستئناف بتربئته من عند ُقضِّ
 ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة ابسم السابقة (، الناطقةFlorence Hartmann) هارمتان فلورنس حمامَي دفاع  عن عمل كما

 .للقضاء أمام هذه احملكمة ازدراء قضية يف السابقة،
تش ) مُمْليكو ضد العام املدعي قضية يف لصربيا السابق العامة األركان رئيس مناواب  للدفاع عن حماميا   أيضا   وعمل  Momlicoبرييسِّ

Perisic). 

https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2018/09/peacekillers180913060%20801441.html
https://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2018/09/peacekillers180913060%20801441.html
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  بسرياليون اخلاصة رئيسي أمام احملكمة وحمامٍ  حمامٍ  ‘3’
 .بسرياليون اخلاصة احملكمة ( أمامAlex Brima) برميا ألِّكس ضد العام املدعي قضية حمامي دفاع يف

تيلور  غانكاي تشارلز ضد العام املدعي قضية يف الدفاع حماميفريَق  ترأس 2007 يونيو/وحزيران 2006 أبريل/نيسان وبني
(Charles Ghankay Taylor) (السابق ليبرياي رئيس )وليبرياي  حتقيق يف سرياليونعمليات  فقاد. لسرياليون اخلاصة احملكمة أمام

 بينما عمل الفريق انطالقا  من الهاي أيضا .
 الدولية اجلنائية حماٍم رئيسي أمام احملكمة‘ 4’
 اجلنائية احملكمة على املعروضة القضااي أُولَيات واحدة من يف مشاركا   رئيسيا   حماميا   خان كرمي  ُعنيِّ   2008 نوفمرب/الثاين تشرين يف

 مجهورية رئيس (، انئبJean Pierre Bemba Gombo) غومبو مببا بيري جان ضد العام هي قضية املدعي )"احملكمة"(،الدولية 
من  25 املادة منها جرائم منصوص عليها يف) الوسطى أفريقيا مجهورية يف مد عى ابرتكاهبا جرائم يف السابق، الدميقراطية الكونغو

 روما نظام من 28 يف املادة وجرائم منصوص عليها احملكمة التهم املتعلقة هبا، التمهيدية يفتعتمد الدائرة  نظام روما األساسي مل
 احملكمة التهم املتعلقة هبا(. األساسي اعتمدت الدائرة التمهيدية يف

 لدى به مشتبه أول َقردة، أبو إدريس حبر الدارفوريني املتمردين زعيم للدفاع عن رئيسيا   حماميا   عمل 2010 وعام 2008 عام بنيو 
اعتماد  مرحلة وهي القضية اليت ُردَّت فيها الدعوى يف لتمارس اختصاصها يف قضيته، إليها طوعا   يقد ِّم نفسه الدولية اجلنائية احملكمة

 ورُفض التهم احملكمة عدم اعتماد الدائرة التمهيدية يف قررت فيها، مطعون العتماد التهم جلسة   بعد) يف احملكمة األوىل التهم للمرة
 ابستئناف قرارها(. اإلذنَ  االدعاء طلب

 مع فعمل. جربو وصاحل بَندا هللا عبد، الدارفوريني املتمردين قادة آخرين من اثنني عن وُكِّل إليه الدفاع 2010 مارس/آذار يفو 
وتلكم . 2010 حزيران/يونيو يف احملكمة أمام املشتبه هبما طوعا   هذين مثول لضمان وغريمها احملكمة وقلم العام املدعي مكتب
سريعا  حىت بلغت املرحلة  فيها فتوبعت فيها اإلجراءات قرار اعتماد التهم يف الدفاع يطعن اليت مل األوىل القضيةَ  احملكمة يف كانت

 .االبتدائية

 جملس أمني (،Francis Muthaura) موثَ ْورا فرانسيس السفري متثيلُ  رئيسي حمام   بصفة وُكِّل إليه 2011 كانون الثاين/يناير  يفو 
ال َمُسوقة  التهم مجيع االدعاءُ  َسَحب مستفيض، وتقاض   كينيا  يف انشط عمليات حتقيق وبعد. كينيا  يف العمومية اخلدمة ورئيس الوزراء
 اجلنائية للمحكمة العام املدعي فيها يسحب اليت األوىل املرة وتلكم كانت. احملاكمة بدء قبل 2013 وذلك يف آذار/مارس ضده،
 .اعتماد التهم املعنية بعد قضية املوجَّهة يف التهم الدولية

 معمَّق عمليات حتقيق كينيا  يف وقد ُأجريت. كينيا  رئيس انئب (،William Ruto) روتو الدفاعُ عن وليام رئيسي حمام   بصفة وُكِّل إليهوَ 
وعلى بياانت  استعمال اهلواتف اخللوية، متأتية عن حتديد مواقع وأدلة متأتية عن البحث اجلنائي العلمي أدلة اشتملت على كاملة

 وانتهت. متأتية عن حترايت واثئقية، وعلى شهادات ُمْدىل هبا، وعلى معلومات متأتية عن حترايت يف املصادر املتاحة إاتحة  عامة
 .القضاَء أبنه ال حمل ملقاضاة املتهم الدفاع إثر التماس 2016 عام القضية يف

 اقتصر عمال   2018 حزيران/يونيو فعمل هبذه الصفة حىت القذايف اإلسالم حماميا  رئيسيا  عن الدكتور سيف 2016 عام  يفُعني ِّ و 
التعريض للخطر/بعدم  القول ابزدواج على بناء   احملكمة الدعوى من حيث اختصاص مقبولية يف الطعن مسألة على صارَم االقتصار

 .مرتني جواز احملاكمة يف اجلرمية ذاهتا
  بلبنان اخلاصة حماٍم رئيسي أمام احملكمة‘ 5’

عمليات  ُأجريتلقد . بلبنان اخلاصة احملكمة أمام القضاء ازدراء بتهم يتعلق فيما خياط كرمى  والسيدة اجلديد عن قناة الدفاع حمامي
يَ و . خمتلطة أو دولية جنائية حمكمة فيها شركة أمام اليت تُ تَّهم األوىل وتلكم هي املرة. لبنان يف انشط حتقيق  اجلديد شركة بتربئة قد ُقضِّ

 اليت رفعها االدعاء. وُردَّت دعاوى االستئناف. 2016 عام ال َمُسوقة ضدمها يف التهم مجيع من خياط والسيدة



 9 \ 7 

 جنائية ليبية رئيسي يف قضية دويل حمامٍ ‘ 6’
هت الذي احملمودي بغدادي الدكتور األسبق اللييب الوزراء رئيس توىل متثيل دوليا   حماميا   2018 متوز/يوليو عمل حىت  هتم إليه ُوج ِّ

 .2019 يف عنه ابإلفراج األمر صدور حىت الليبية احملاكم أمام
  كوسوفو  املعنية بسيادة القانون يف األورويب االحتاد رئيسي لدى بعثة دويل حمامٍ ‘ 7’

 السابق، كوسوفو  وزراء رئيس (، انئبFatmir Limaj) ليماج فامتري عن حماميا  رئيسيا  للدفاع عمل 2012 وعام 2010 عام بني
 لبعثة التابعة( املختلطة) احملاكم منظومة أمام ، وذلك1999 عام يف كوسوفو  يف ارُتكبت مد عى أبهنا حرب يف جرائم هتم خبصوص

 . كوسوفو  يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد
 بتربئته 2012 أبريل 2 يف ليماج فامتري حماكمة انتهت وقد. خبرباء واستعان كوسوفو،  إىل ميدانية وبعثات عمليات حتقيق قادإنه 
حماميا   أيضا   كرمي  فعمل جديدة ابتدائية دائرة أمام حماكمته إبعادة كوسوفو  يف العليا احملكمة فأمرت. ال َمُسوقة ضده التهم مجيع من

حماميا   كرمي أيضا    وعمل. التهم ال َمُسوقة ضده مجيع من بتربئته الكاملة أخرى مرة انتهت اليت القضية هذه رئيسيا  للدفاع عنه يف
ي بتربئة. كوسوفو  يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد لدى بعثة فساد قضية يف ليماج رئيسيا  للدفاع عن  من موك ِّل كرمي فُقضِّ

 .التهم ال َمُسوقة ضده مجيع

 األخرى الدولية على األعمال خمتارةأمثلة  -4
  (2018-2017) الدولية اجلنائية احملكمة لدى احملامني نقابة رئيس

اليت جرت بشأن  حماكاة املناقشات يف شارك الدولية، اجلنائية احملكمة لدى احملامني نقابة ترؤسه إابن كرمي،  أن ابلتنويه اجلدير من
. ابلتحرش املعين العامل الفريق أُنشئ كما  هذه النقابة. عن نيابة   العمل اخلاصة هبا خطة ووقع (GQUALاملساواة بني اجلنسني )

منقوصة  بلدان عدة اخلاصة نفقته على كرمي  وزار. األطراف غري الدول األطراف ومن الدول من ووطنية وُعي ِّنت جهات تنسيق إقليمية
 .لديها احملامني ونقابة احملكمة بعمل للتوعية لِّشيت، وتيمور وفيجي سنغافورة التمثيل، مثل

 للهوكي اآلسيوي لالحتاد العام لألمني القانوين واملستشار القانونية اللجنة عضو
هلذا  قانونيا   ومستشارا   اآلسيوي للهوكي لالحتاد القانونية اللجنة عضوا  يف 2014حىت عام  2010كان يف الفرتة املمتدة من عام 

 .للهوكي الدويل لالحتاد اتبع قاري احتاد وهو االحتاد،
  الدولية العدل حمكمة لدى وحمامٍ  مستشار

 Vaughan) لوي وفوغان (،Payam Akhavan) أخافان ابايم األساتذة يضم فريق يف إطار كرمي  عمل، 2018 حزيران/يونيو حىت

Lowe)فورتو وماتياس، ( )مستشار امللكة (Mathias Forteau،) بويل وآالن (Alan Boyle،) ويب وفيليبا (Philipa Webb،) 
 وقد قدَّم هبذه الصفة حججا  (. الصومال ضد قضية كينيا) اهلندي احمليط يف البحرية احلدود التمثيل يف قضية تتعلق برتسيم وُكِّل إليه

 .السالم قصر يف شفوية
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 عموميوما شارك فيه من فعاليات  على ما ألقاه من حماضرات أمثلة خمتارة -5
 حماضراته يف جامعة ذلك يف مبا العامل أحناء مجيع يف واسع نطاق على (، وحاضرICL"كلية لندن اإلمربايلية" )عن  كرمي  حتدث

نورثوسرتن  وجامعة ستانفورد؛ وجامعة أوترخيت، وجامعة سراييفو، وجامعة فلورنسا، وجامعة الصني، يف( Tsinghua) تسينغهوا
(Northwestern،) ساندهريست وأكادميية أكسفورد؛ وجامعة يف لندن، امللكية والكلية (Sandhurst،العسكرية ) القيادة وكلية 

 ويف (Bramshillبرامشيل ) يف الوطنية الشرطة تدريب ومركز ،(2010-2001) املتحدة للمملكة املشرتكة للخدمة واألركان
 قادة مؤمتر كما تناول الكلمة يف  ،(الكمبودية احملاكم يف االستثنائية الدوائر لقضاة عمل ورشة) ( بكمبودايPhnom Penh) بنه بنوم

 السالم، قصر اليت نظمتها يف العاشرة السنوية وفعالية الذكرى (2012والرابطة الدولية للمحامني )، بلبنان نقاابت احملامني يف بريوت
 يف للرابطة الدولية للمحامني السنوي املؤمترو  ،(2014) يف أروشا لرواندا الدولية اجلنائية للمحكمة العشرين السنوية الذكرى ومؤمتر
للرابطة الدولية  السنوي الدويل اجلنائي القانون ومؤمتر ،(2015) طوكيو يف" اإلنسان حلقوق العاملية القمة"و ،(2014) طوكيو

واحملاضرة  (،2017السنوية ملؤسسة هاندا لدعم التنمية العاملي النطاق ) واحملاضرة(، 2016و 2015) الهاي يف للمحامني
 بكاليفورنيا، ستانفورد اإلنسان يف جامعة وحقوق للعدالة ستانفورد اليت ألقاها يف مركز "اإلنسان وحقوق اإلسالم"ذات العنوان 

 بكوراي سوجنو يف الدوليني للمحققني عشر التاسع املؤمتر اليت ألقاها يف" التحقيق يف النزاهة" بشأن برونر هريمان تذكار فرانز وحماضرة
 ملسلمي أمريكا يف مؤمتر السالم الذي نظمته الرابطة األمحدية 2018 الرئيسية اليت ألقاها عام والكلمة ،(2018) اجلنوبية

(PAAMA،)  اليت ألقاها يف  الرئيسية والكلمة لندن، يف 2018اليت ألقاها عام  "اإلنسان وحقوق اإلسالم"واحملاضرة ذات العنوان
 وحقوق والعدالة اإلسالمية الشريعة" بغامبيا بعنوان ابجنول ( يفAMAللمسلمني ) م الذي نظمته الرابطة األمحديةالثاين للسال املؤمتر

 (.2019" )اإلنسان
نُظمت يف الفرتة املمتدة  فيها العليا احملكمة وقضاة الفلبني قضاة رئيس فعالية حضرها) الفلبينية القضائية األكادميية يف ومناظر مدر ِّب

  (؛2016 ويف تشرين الثاين/نوفمرب 2016 كانون الثاين/يناير  23حىت  19من 
 اإلنسان، حلقوق الفلبينية اللجنة ،"اإلنسان املتعلق حبقوق جمال التحقيق الفضلى يف املمارسات" تدريب على دورة ومدير مدر ِّب
 ؛2018 شباط/فرباير 23-21، مانيال
 الدويل اجلنائي القانون بشأن 2018 فرباير/شباط 27و 26 يوَمي يف جاكرات اإلندونيسية الدستورية احملكمة لدى مدر ِّاب   عمل

 واألدلة؛ والتحقيق
 واستجواب اجملين عليهم األدلة جمال مجع الفضلى يف املمارسات بشأن اإلندونيسية اإلنسان حقوق جلنة ملفوضي تدريبا   أجرى

 ها؛علي اإلنسان والشهود حلقوق اجلسيمة ابالنتهاكات
 جمال القانون يف ( للعمل مدر ِّاب  Jose Xiemenesاْكزمينيس ) خوسيه الدكتور ،(الشرقية تيمور) لِّشيت - لتيمور العام املدعي عي ِّنه

 املمتدة من عام الفرتة ديلي، يف يف الشرطة ضباط وكبار واملقاضني وعمليات التحقيق، للقضاة وأعمال املقاضاة الدويل اجلنائي
 .2018 إىل عام 2016

 واجلوائز املناصب -6
، اإلنسان وحقوق الدويل القانون، زائر أستاذ ؛(SAL) اآلسيويني القانونيني مجعية ،(املتحدة اململكة) 2017 لعام اجلنائي احملامي

، احلقوق معهد، فخري حماضر(؛ 2002-1999) لندن، الكلية امللكية، رئيسي ابحث زميل؛ سرياليون جامعة، ابي فوره كلية
العامل لرابطة  الفريق عضو؛ والعدالة السالم ملبادرة السابق املدير(؛ 2013-2012و 2011-2010) أوترخيت جامعة

 اإلنسان اخلرباء املعين حبقوق )يعمل بال مقابل( يف فريق عضو؛ 2001 لعام الدولية اجلنائية احملكمة قانون بشأن احملامني اجلنائيني
 زمالة حاز ؛(2004-2001) العام التابعة للنائب املقاضاة حمامي عداد هيئة يف ُمْدرَج؛ والكومنولث الشؤون اخلارجية وزارة لدى

 لعام للدارسني ماكسويل مؤسسة ألكسندر حاز جائزة؛ الدوليني واألمن للسالم 1999 لعام آرثر ماك وكاثرين دي جون مؤسسة
 اجمللس يف سابق هو عضو؛ (ILAC) القانونية للمساعدة لدويلا االحتاد يف بصفة فردية عضوا   2008 ؛ انُتخب يف عام2001

 السابق للجنة (؛ هو الرئيس2010إىل  2007السابقة ) ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية لدى احملكمة الدفاع حمامي لرابطة التأدييب
كونه عضوا    جانب إىل) السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة االنضباط يف جملس عضو الدفاع؛ هو حمامي أصدقاء رابطة

يف  التأدييب االستئناف جملس عضوا  يف 2010 عام يف أيضا   انُتخب ؛(2013 - 2009( )هلذه احملكمة القضائية اهليئة يف
 .(2015إىل عام  2012من عام  هلذه احملكمة القضائية اهليئة كونه عضوا  يف  جانب إىل) الدولية اجلنائية احملكمة
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 منشوراتصدر له من أمثلة خمتارة على ما  -7
 :(املرتقب الصدور) "املساءلة حتقيق يف واالستقاللية النزاهة"املقال  ساهم يف أتليف •

 “Integrity & independence in the delivery of accountability” in CILRAP & Nuremberg Principles Academy 
publication “On integrity in international criminal justice”. Eds. Professors Bergsmo & Diettrich, TOAEP 
(forthcoming) 

 (:Archbold) آلركبولد الدولية" اجلنائية "احملاكم شارك يف أتليف •
Archbold International Criminal Courts (Sweet & Maxwell, 1st ed 2003; 2nd ed 2005, 3rd ed 2009 4th 
edition (2013) 5th edition (2018) 

 الدويل": اجلنائي القانون يف تقدمي األدلة شارك يف حترير وساهم يف أتليف "مبادئ •
Principles of Evidence in International Criminal Law, (Oxford University Press) (2010) 

 اإلنسان": يف جمال حقوق ساهم يف أتليف "املمارسة •
Human Rights Practice (Sweet & Maxwell. 2002 to 2016) 

 الدولية": اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام على ساهم يف أتليف "تعليق •
A Commentary to the Rome Statute on the ICC (BadenBaden) 2000; 2nd ed 2008; 3rdedition (2016) 

 الدويل": اجلنائي املتعلقة ابلقانون شارك يف حترير "التقارير •
International Criminal Law Reports (ICLR) (Cameron May) (2006 to 2014) 

الدويل  القانون مبوجب املساءلة تعزيز" املنشور ضمن الدويل" القانون يف الرباءة افرتاض ال ينقطع؟ خيطاملقال " شارك يف أتليف •
 أفريقيا": يف اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات فيما حيص

An unbreakable thread? The presumption of innocence in international law in “Promoting Accountability 
under international law for gross human rights violations in Africa, Essays in honour of Prosecutor 
Hassan Jallow”, (Brill I Nijhoff, 2015) 

 الدولية اجلنائية عن املعلومات املعمول به يف احملكمة الكشف نظام يف املنهجية اإلخفاقات االستهانة ابألدلة؟" شارك يف أتليف •
 الدولية": اجلنائية احملكمة وممارسة "قانون يف "اإلصالح وقت حان -

“Sitting on Evidence? Systemic Failings in the ICC disclosure regime – time for reform” in Law and 
Practice of the International Criminal Court, (OUP, 2015) 

 مشكلة من مشكالت القانون 76، الدولية اجلنائية احملكمة أمام احملامني ملوك ِّليهم متثيل: ةالدفاعي "املمارسات شارك يف أتليف •
 املعاصرة": واملشكالت

Defensive Practices: Representing Clients Before the International Criminal Court, 76 Law and 
Contemporary Problems 191-233 (2014) 

 السريالنكية": القانون كلية  املنشور يف جملة، واملختلطة" الدولية اجلنائية احملاكم يف الرباءة املقال "افرتاض شارك يف أتليف •
The Presumption of Innocence at International and Hybrid Criminal Tribunals and Courts, Sri Lankan 
Law College Journal (2014) 

 الكمبودية: احملاكم يف االستثنائية جملين عليهم يف اإلجراءات أمام الدوائرألف مقاال  عن مشاركة ا •
Oxford Transitional Justice Research -Working Papers Series, paper on victim participation before the 
ECCC (2010)  


